Ladda Daisyböcker på minneskort från TPB.
Gå till TPB-katalogen: http://katalog.tpb.se

Välj sökmetod.

Sök på de uppgifter du
har om boken.
Tips: Om du söker en
vanlig DAISY-bok ska
medieform alltid vara
DAISY-talböcker.
Klicka på sök.

Söker du en DAISY text och ljud-bok ändrar du i rullgardinsmenyn för Medieform.

Klicka på lägg till titel i
nedladdningslistan för de
titlar du vill ladda ner.
Gör en ny sökning om du
önskar ytterligare böcker.

Efter att du lagt till
önskade böcker finns det
3 valfria ställen där
länken nedladdningslista
finns. Klicka på någon
av dem.

Här finns det fyra olika nedladdningsalternativ. För att Bokhämtaren ska fungera måste
man ha Java 5 eller senare installerat. Finns inte Java på datorn, kan du ladda ned det
gratis på www.java.com

Här finns
de titlar
vi lagt i
listan
Det här
alternativet
ska alltid
användas
om man
laddar
minneskort

Ladda ned

Använder du Mac? Eller har du Windows 7 installerat på din PC? I dessa fall fungerar
inte Bokhämtaren. Välj då nedladdningsformen ZIP utan Bokhämtaren. Med den
nedladdningsformen kan man bara ladda ned en bok i taget. Kom ihåg att packa upp den
zippade filen innan du ska lyssna på boken!

Logga in med ditt
användarnamn och
lösenord.

Om du har Java installerat kommer denna bild upp.

Om du har Java installerat men bilden ändå inte kommer upp kan det bero på att
brandväggarna i din dator inte vill släppa igenom programmet Bokhämtaren. I dessa fall
dyker det ofta upp någon typ av varning eller fråga. Det kan se olika ut beroende på
vilken webbläsare du använder.
I Explorer får man denna fråga:

Klicka på den gula listen och välj Hämta filen…
Nu ska Java-bilden dyka upp.
Därefter startas Bokhämtaren. Även här kan det variera mellan webbläsare hur det går
till. I vissa fall lägger sig Bokhämtaren framför webbläsaren, i andra fall bakom. Ser man
inte att Bokhämtaren öppnas kan man kolla om den syns i den blå listen längst ner på
skärmen (brevid Startmeny-knappen).

Syns inte
Bokhämtaren
någonstans på
skärmen…

… så kan den ligga
här nere. Klicka då
på Bokhämtaren så
dyker den upp.

Därefter den här bilden:

Sök fram minneskortet. Det brukar ligga under Den här datorn och heta Flyttbar disk. När
du markerat minneskortet kan du klicka OK.
Böckerna laddas nu ner till minneskortet. Nästa gång du laddar ned en bok kommer du att
få frågan om du vill spara filerna på samma plats som tidigare. Vill du det är det bara att
klicka OK, vill du lägga dem någon annanstans svarar du Nej och får då upp samma bild
som ovan.

Efter att nedladdningen är klar kan du kontrollera att böckerna verkligen finns på kortet
genom att dubbelklicka på någon av titlarna i Bokhämtaren.

Lycka till.

